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Beste lezers
Voor je ligt de laatste
nieuwsbrief van 2015. Met
veel vreugde en plezier
kunnen we stilaan denken
aan een erg geslaagd
jaar. Onze database telde
ondertussen meer dan
1250 namen. Velen komen
terug en dat doet ons veel
plezier.
Vooral
de
vakantieworkshops
spreken meer en meer
mensen aan en raken
sneller en sneller volzet. We
hopen in 2016 ons aanbod
minstens zo aantrekkelijk
en
vooral
waanzinnig
uitdagend te maken.
Een fijn en warm eindejaar
toegewenst en vele mooie
dromen voor 2016!
Veel leesplezier!
Elke Coorens
hoofdcoördinator
Arkades vzw

Kalender
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(19u30)
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Arkades: enkel voor slimme Einsteins?
De vraag blijft ons overvallen: is
hoogbegaafde kinderen?

Arkades

enkel

toegankelijk voor

Het antwoord is eenvoudig: Arkades is er voor alle kinderen die graag
uitgedaagd worden en hun talenten verder willen ontwikkelen. Moet je
daarvoor per se hoogbegaafd zijn? Neen! Het "meten" van iemands
intelligentie, dat gebeurt met psychodiagnostische tests, is geen eenvoudige
zaak, vooral omdat intelligentie vele facetten kent en niet eenvoudig te
definiëren is. Zoals mensen verschillen in lengte en gewicht, zo verschillen zij
ook qua intelligentie. Maar waar lengte en gewicht eenvoudig zijn te meten,
is dat bij intelligentie niet direct mogelijk. Daarvoor is het begrip te
veelomvattend.
Bij Arkades gaat het vooral om het invullen van de noden van een kind.
Maar we kunnen niet omheen de cijfers in onze database. Steeds meer meeren hoogbegaafde kinderen en jongeren vinden hun weg naar Arkades. Ons
aanbod is natuurlijk zo opgesteld zodat ook deze kinderen krijgen waarnaar
ze verlangen. Met de nodige expertise in huis blijven we zorgen voor een
aanbod dat uniek is in de brede regio.

En toch een hoogbegaafde in huis? Wat nu?
Wat biedt Arkades voor deze specifieke doelgroep? We zetten alles even op
een rijtje op de volgende bladzijde.
Heb je nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren: info@arkades.be.

start Arkades After
School – module 2

9 tot 11/3
krokus@Arkades
26/7 tot 2/8
Lesbos retraite

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.
(Aristoteles)
www.arkades.be

info@arkades.be

0468 10 30 30
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Overzicht Arkadesdiensten voor het hoogbegaafde kind
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ARKADES AFTER SCHOOL
We hakken knopen door… In het naschoolse aanbod zal je vanaf januari 2016
enkel nog de STEM-academie en alle plusgroepen terugvinden.
Zo ziet het programma eruit:

 tot en met 4de leerjaar: 17u tot 18u30 (€100)
 vanaf 5de leerjaar: 18u30 tot 20u (€100)
Data: 14/1, 28/1, 18/2, 3/3, 17/3

De lessen staan in het teken van een thema:
 januari – februari – maart: BEWEGING
 april – mei: NATUUR

STEM voor volhouders en doorbijters (voor 6 tot 9-jarigen EN 10+-ers)
 januari: 9, 16, 23 en 30/1 (€ 80)
 februari: 20 en 27/2 (€ 40)
 maart: 5, 12 en 19/3 (€ 60)
 inschrijven kan per maand

STEM voor fanaten (voor 10+-ers)
module 2 (€ 100): Arduinoproject
 januari: 9 en 23/1
 februari: 20 /2
 maart: 5 en 19/3
 inschrijven gebeurt per module

PLUSDAGEN op donderdagen
Op donderdag kunnen hoogbegaafde kinderen bij Arkades terecht voor een hele dag
onderwijs op maat. Dit gebeurt telkens in samenspraak met de schooldirectie van het kind.
Plusdag@Arkades is een project waarbij hoogbegaafde leerlingen ingeschreven blijven op hun
huidige school maar 1 dag per week in het Arkadesgebouw les komen volgen. Het project is
geschikt voor leerlingen van 6 tot 15 jaar. Schooltijden: 9u tot 15u
Bij voldoende kandidaten kunnen de plusdagen in januari van start gaan.
Meer info: info@arkades.be.
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Arkades basisschool – infoavond
Zin in anders, zin in meer, zin in opvulling van noden?
Zet je zintuigen in tijdens onze infoavond: luisteren, kijken,
horen, ruiken, proeven... Het mag/moet allemaal!
Overweeg je een inschrijving maar je hebt nog teveel vragen, kom dan naar onze infoavond
op 27/11 om 19u30. We stellen met trots ons unieke project voor.
Inschrijven is verplicht via Google Docs-formulier. Je vindt het op de startpagina van de
website.
Volg onze blogspot: http://arkadesschool.blogspot.be/.

Kerstballenactie
We gaan van start met een kerstballenverkoop ten voordele
van Arkades. Familie, vrienden, buren en/of kennissen,… er zijn
vast wel mensen in je omgeving die we kunnen blij maken
met onze schitterende en gepersonaliseerde kerstballen.
Hoe werkt het?
Vraag je bestelformulier aan. De gepersonaliseerde kerstballen worden verkocht aan 3,00 euro
per stuk. Per 5 betaalde kerstballen, krijg je de zesde gratis.
Per bestelling vul je op het bestelformulier het aantal verkochte producten in, vermeld je de
namen en bezorg je ten laatste maandag 30 november 2015 de bestelformulieren met het
gepaste bedrag. Je mag uiteraard ook storten en je bestelling mailen. Vanaf woensdag 9
december zijn de kerstballen aanwezig en kunnen ze afgehaald worden.
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LESBOS-retraite: een zomervakantie voor begaafde kinderen en hun ouders
Ga de uitdaging aan voor een gezamenlijk programma voor gezinnen met hoogbegaafde
kinderen. Geniet bovenop van het Griekse eiland Lesbos met al haar troeven!
Op het programma:
 plusklas voor kinderen: op expeditie in jezelf door het uitvoeren van creatieve
opdrachten
 ouderprogramma: verdieping in je rol als ouder van een begaafd kind
 quality-time: mogelijkheid tot deelname aan uitstappen en activiteiten
Wanneer?
Aantal plaatsen?
Richtprijs?

Opzet?

Interesse?
Uiterste inschrijfdatum?

www.arkades.be

van dinsdag 26 juli tot en met dinsdag 2 augustus 2016
10 kinderen (vanaf 7 jaar) en hun ouders
± 670 pp. voor vlucht, transfer ter plaatse en hotel (prijs afhankelijk
van aanbod maatschappijen + € 850 per gezin van 4 pers. voor de
retraite (waarbij per extra persoon €100 wordt bijgerekend, of per
persoon minder €100 minder wordt betaald).
samenkomsten in de voormiddag van 8u30 tot 12u30, in de
namiddag volgt een optioneel programma. In de prijs zit 1 Griekse
avond.
Mail naar elke.coorens@arkades.be.
10 januari 2016
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halloween@Arkades + STEM-academie

Dank je wel!
 aan alle vrijwilligers die de nieuwe PRcampagne mee helpen verspreiden!
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